Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego:

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ
NR PO-II-370/ZZP-3/4/14
Nazwa i adres Zamawiającego : URZĄD MORSKI, PLAC BATOREGO 4, 70-207
SZCZECIN, woj. zachodniopomorskie.
Osoba upoważniona do kontaktów : Hanna Szner tel. 91 4403 423, fax 91 4403 441,
e-mail: zamowienia@ums.gov.pl
Tryb i rodzaj zamówienia : PRZETARG NIEOGRANICZONY – ROBOTA BUDOWLANA
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.ums.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana
NAPRAWA USZKODZONEGO ODCINKA FALOCHRONU CENTRALNEGO W
ŚWONOUJŚCIU.

Symbol kategorii CPV –

45240000

Przedmiotem zamówienia jest:
Naprawa uszkodzonego odcinka Falochronu Centralnego w Świnoujściu.
CPV 45240000
1. Lokalizacja obiektu.
Falochron Centralny w Świnoujściu stanowi wschodni brzeg ujścia odcinka cieśniny Świny
do Morza Bałtyckiego. Kolizja statku m/v GODAFOSS ze skarpą zachodnią Falochronu
Centralnego miała miejsce pomiędzy 3-cią i 4-tą ostrogą falochronu licząc od południa
nasady falochronu.
2. Opis konstrukcji – charakterystyka ogólna Falochronu Centralnego.
Falochron Centralny w Świnoujściu jest konstrukcją narzutowo – kamienną
z nadbudową batonową (żelbetową). Od strony wschodniej falochron osłonięty jest skarpą
narzutu, którego wierzchnią warstwę stanowią gwiazdobloki. Gwiazdoblokami umocniona
jest również głowica falochronu. Obecnie od strony wschodniej Falochron Centralny osłania
nowy falochron wybudowany dla nowej inwestycji Terminalu Gazowego. Po stronie
zachodniej falochron posiada 7 ostróg kamiennych, które wytłumiają wchodzące fale do
Portu Świnoujście. Strona zachodnia – skarpa Falochronu Centralnego została
zabezpieczona (zakończono budowę w lipcu
2012 r.), przez ułożenie dwóch warstw
gabionów na podbudowie z geowłókniny ułożonych w układzie wzdłużnym i poprzecznym
dłuższym bokiem wymiaru gabionu do osi toru wodnego. W obrębie ostróg zastosowano
narzut kamienny. Gabiony układano na skarpie od -2,0 m do -14,0 m.

1

3. Opis kolizji statku ze skarpą Falochronu oraz powstałe zniszczenia.
W wyniku napłynięcia statku na skarpę powstała rynna w skarpie. Wciśnięte zostały
elementy umocnienia w głąb korpusu falochronu. Wypiętrzone zostały gabiony po obu
stronach powstałej rynny oraz od jej czoła po stronie korony falochronu. Łączenia gabionów
porozrywane oraz siatki z drutu tworzące bryły gabionów zostały uszkodzone. W tym rejonie
powstało zaburzenie dla równoległego układania się strug wody. Gabiony podczas kolizji
były pchane i poprzez łączenia ciągnięte jeden po drugim, aż do rozerwania łączeń oraz
siatek drucianych tworzących gabiony. Kamień zawarty w siatkach został przemieszczony.
Odkryta została lokalnie zasadnicza, chroniona powierzchnia skarpy. Stworzyło się
potencjalne miejsce gdzie woda będzie uszkadzała poprzez wymywanie gruntu skarpę
falochronu co grozi utratą jej stateczności lokalnej. Dlatego konieczne jest jej jak najszybsze
odtworzenie stanu umocnienie skarpy z przed kolizji.
Szczegółowy zakres i sposób naprawy określa ekspertyza techniczna (projekt nr B-837 ET)
pt. Ekspertyza stanu technicznego uszkodzonego odcinka falochronu Centralnego w
Świnoujściu, wykonana przez Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Bimor w Szczecinie,
stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ.
4. Wymogi techniczno - organizacyjne jakie musi spełniać Wykonawca.
4.1. Musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności w
zakresie obejmującym przedmiotowe prace.
4.2. Musi posiadać odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamówienia zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego typu robót, w
tym, osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednim zakresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
minimum jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie budowli hydrotechnicznych, bądź w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń oraz będącą członkiem izby samorządu zawodowego i
posiadającą stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
4.3. Musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 lat, lub jeśli prowadzi działalność
gospodarczą krócej, w tym okresie, co najmniej 3 robót odpowiadających robotom
objętych niniejszym zamówieniem o wartości nie mniejszej, niż 400 tys. złotych.
Za roboty takie Zamawiający uzna roboty polegająca na budowie lub remoncie budowli
hydrotechnicznych np. falochronów, pomostów, pochylni lub podobnych,
wymagających pozwolenia na budowę. Jako potwierdzenie wykonania tych robót,
Wykonawca przedłoży uwierzytelnione kopie protokołów odbioru ostatecznego.
4.4. Wykonawca udzieli na wykonane roboty rękojmi na okres 5 lat, licząc od daty
ostatecznego odbioru przedmiotowych prac.
5. Zabezpieczenie terenu budowy i warunki bhp.
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, w tym przede wszystkim:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z
późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).
5.1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca przed rozpoczęciem prac przedłoży Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia („bioz”) wykonany zgodnie z art. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.
1256).
5.2. Informacja do bioz
1. Wszyscy pracownicy biorący udział w remoncie przystani powinni pozsiadać aktualne
badania lekarskie dopuszczające do pracy związanej z
budownictwem
hydrotechnicznym.
2. Osoby obsługujące urządzenia specjalistyczne zobowiązane są do posiadania
odpowiednich kwalifikacji.
3. Na budowie należy stosować sprzęt ochrony osobistej w dostosowaniu do zaistniałych
warunków pracy.
4. Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla
pracowników, którzy będą brali udział w procesie realizacji prac.
5. Roboty hydrotechniczne powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych.
6. Roboty należy prowadzić sprzętem pływającym posiadającym ważne dokumenty
dopuszczające go do pływania, wydane przez Urząd Morski i PRS.
7. Sprzęt pływający powinien być odprowadzany każdego dnia na noc w bezpieczne
miejsce, zabrania się pozostawiania sprzętu pływającego na budowie bez nadzoru.
8. W trakcie prac wszyscy pracownicy przebywający na wodzie powinni nosić cienkie
niekrępujące ruchy kamizelki ratunkowe.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto.
Opis warunków udziału w postępowaniu, wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają
dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Każdy z Wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1
ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną
b) Oświadczenie
Wykonawcy
o
braku
podstaw
do
wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną
c) Aktualny
odpis
z
właściwego
rejestru,
lub
centralnej
ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej w celu wykazania braku postaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy
wymagają
wpisu
do
rejestru,
wystawionego
nie
wcześniej
niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną

ww.

zaświadczenie

składa

każdy

d) Informację Wykonawcy że nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ art. 26 ust 2 d. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. nr 50 poz. 331 z póz. zm.) zobowiązany jest złożyć listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
W przypadku składania oferty wspólnej
z Wykonawców składających ofertę wspólną

ww.

zaświadczenie

składa

każdy

e) Wykaz części prac powierzonych Podwykonawcom - Załącznik nr 5
do SIWZ. Zamawiający dopuszcza udział Podwykonawców. Wykonawca jest
zobowiązany wskazać części zamówienia, które powierzy Podwykonawcom,
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
f)

Wykaz robót budowlanych – Załącznik nr 6 do SIWZ wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących,
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, jeżeli wykaże,
iż w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonał minimum dwie prace polegające na budowie, bądź kompletnym
remoncie obiektów hydrotechnicznych, takich, jak falochrony, pirsy, pomosty,
pochylnie lub podobne, wymagające pozwolenia na budowę. Każda z tych robót
winna opiewać na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną
składa jeden wykaz robót budowlanych w imieniu wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez
Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia będą spełniać go łącznie.
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g) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 7
do SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, jeżeli wykaże się niezbędnym minimum tj. musi dysponować jedną
osobą – kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w zakresie budowli hydrotechnicznych, bądź w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać staż pracy na tym stanowisku
minimum 3 lata od daty uzyskania uprawnień.
W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną
składa jeden wykaz osób w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez Zamawiającego
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia będą spełniać go łącznie.
h) Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 8 do SIWZ, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy wymagają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
i)

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym,
osobach
zdolnych
do
wykonania
zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić
pisemne zobowiązanie tych podmiotów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9
do SIWZ (art. 26 ust. 2 b ustawy).
W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów żąda dokumentów dotyczących:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia;
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

j)

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę minimum 500 000,00 zł.
W przypadku nie objęcia polisą całego okresu trwania zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest okazać Zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w
określonym powyżej zakresie, najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania poprzedniej
umowy ubezpieczeniowej.

3. Ponadto Wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 1 do
SIWZ (w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument);
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2) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 niniejszej SIWZ (tylko
w przypadku składania oferty wspólnej);
3) kosztorys Wykonawcy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót –
Załącznik nr 12 do niniejszej SIWZ i w oparciu o dokumentację projektową
(Ekspertyza) – Załącznik nr 11 do SIWZ.
4. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane
przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu
oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie
później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.
Wykonawcy zagraniczni.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V
ust. 2 pkt 3 SIWZ - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa
w ust. 1 niniejszego Rozdziału zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie,
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 1 niniejszego Rozdziału musi znajdować się w
ofercie wspólnej Wykonawców. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają
pełnomocnictwo
w
oryginale
lub
kopii
poświadczonej
za
zgodność
z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się
do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.
4. W formularzu ofertowym Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni wpisać dane
teleadresowe,
na
które
ma
być
kierowana
korespondencja
od Zamawiającego.
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5. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać
następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące
okoliczności określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, odpis z właściwego rejestru, a w
stosunku
do
osób
fizycznych
oświadczenie
w
zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną w imieniu swojej firmy; jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie
(spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub
związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna
jednostka organizacyjna) - dokumenty te powinien złożyć niezależnie ten podmiot,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, harmonogramy
itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną,
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub
osoby
upoważnione
do
reprezentowania
tych
Wykonawców,
a nie np.: pełnomocnika konsorcjum, chyba, że Wykonawcy, składający ofertę
wspólną
upoważnili
na
piśmie
pełnomocnika
do
poświadczania
za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących firmy każdego z nich.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną
i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 1 - 4 niniejszego Rozdziału.
7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy
składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę
konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
3) czas obowiązania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący
realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
Zmiana umowy
1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany personelu zaproponowanego przez Wykonawcę
w ofercie (w Załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ), o którym mowa w Rozdziale V ust. 2
pkt 7 niniejszej SIWZ, pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody Zamawiającego na
taką zamianę. W przypadku zmiany osoby w personelu Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia innej osoby o takich samych lub lepszych kwalifikacjach jak osoba
zamieniana.
3. Zamiany o których mowa w ust. 1 nie mogą wykraczać poza postanowienia art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zmiana terminu realizacji zamówienia określonego w umowie może nastąpić tylko w
przypadku okoliczności niemożliwych do przewidzenia uniemożliwiających wykonywanie
robót (np. warunki meteorologiczne). Wówczas termin wykonania umowy może ulec
przesunięciu o ilości dni, w których te okoliczności wystąpiły.
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Termin wykonania zamówienia:

do 29.08.2014 r.

Wadium: brak
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907; z późn. zm.).
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Morskim w Szczecinie – Zespół ds. Zamówień Publicznych,
Plac Batorego 4, pok. nr 110, w terminie do dnia 19.05.2014 r. do godz. 10:30.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
Termin związania z ofertą – 30 dni kalendarzowych.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, sala nr 116,
dnia 19.05.2014 r., o godz. 11:00.
Ogłoszenie ukazało się w BZP -

28.04.2014 roku, nr - 91529 - 2014
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